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Beste ouders,
de Goedheiligman heeft inmiddels het land weer verlaten – op zijn officiële herdenkingsdag deze extra
nieuwsbrief.
Gisteren vierden we met alle kinderen het Sinterklaasfeest. Bij de kleuters en de middenbouwers zijn
Sint en Pieten lang op bezoek geweest. De tussen- en bovenbouw vierden Sinterklaas met surprises.
Leuk om te zien, dat steeds meer kinderen ook zelf de surprises maken – ook had elk kind een leuk
gedicht. We kijken derhalve terug op een leuke dag en ‘lopen’ nu met elkaar richting de Kerst (is
overigens ook altijd een gezellige, drukke periode ☺).
personeelsnieuws
Op personeelsgebied hebben we positief nieuws, maar ook minder leuk (voor ons, dan) nieuws.
Om met het eerste te beginnen: Sanne Beemster is in verwachting van haar tweede kindje. Dat
betekent dat zij rond half maart met zwangerschapsverlof gaat.
Natuurlijk een beetje lastige situatie, net als Nienke ook met verlof is – als alles volgens de planning
verloopt zal de tweeling van Nienke half februari ter wereld komen. Gelukkig is er voor Nienke al
vervanging. Marieke Botman loopt al een paar dagen mee in de klas en leert op deze manier de
kinderen al aardig kennen. Marieke komt overigens na de kerst ook op woensdagen – zij kan dan samen
met Sanne overleggen over zaken die de kinderen betreffen.
Inmiddels ben ik (Wim) druk bezig om vervanging te regelen voor Sanne (dus na half maart).
Verder kregen wij bericht van Rick Keesman dat hij ons gaat verlaten. Na de kerstvakantie kan Rick aan
de slag op de Kuyperschool in Andijk – daar krijgt hij een groep 5. Hoewel Rick het hier erg naar de zin
had heeft hij toch besloten om de stap te maken, omdat hij meer vastigheid nodig heeft, dus meer
vaste werkdagen. In Andijk kan hij die per direct krijgen – bij ons is dit op dit moment nog niet
mogelijk. Wij begrijpen deze keuze, maar vinden het natuurlijk wel erg jammer.
Rick gaat uiteraard nog uitgebreid afscheid nemen van zijn klas, van ons, maar ook van u.
We nodigen u woensdag 20 december a.s. vanaf 12.00 uur uit in zijn klas om afscheid van hem te
nemen – Rick is er natuurlijk ook met het kerstgebeuren en op de laatste vrijdag.
De afgelopen weken ben ik naarstig op zoek gegaan naar een juf of meester die op zo’n korte termijn
de dagen van Rick kan en wil gaan invullen. Ik ben heel blij u te kunnen melden dat Linda Schouw
bereid is om bij ons te komen werken. Linda is bekend op school – vorig schooljaar heeft zij haar LIOstage gelopen bij Ellen Schulze in één van de kleuterklassen. Zij kent de school, zij kent veel kinderen
en zij heeft dus ervaring met het montessori-onderwijs. Op andere dagen werkt Linda overigens in een
kleutergroep in Lutjebroek. Kortom: een prima kleuterjuf!
broodtrommels en bekers
De laatste weken vinden wij in school veel broodtrommels en bekers zonder naam. Niet altijd worden
deze ‘achterblijvertjes’ door kinderen herkend.
Zou u er voor willen zorgen dat op broodtrommels en bekers duidelijk de naam van uw kind komt te
staan als dat nog niet het geval is?
mobiele telefoons
In de schoolgids doen wij al melding van ons ‘telefoonbeleid’ – onder schooltijd willen wij niet dat
kinderen bezig zijn met hun telefoontje. Het is niet alleen storend voor anderen, maar ook voor
henzelf (want het onderbreekt het werk). Ook hebben we al een aantal keren meegemaakt dat
kinderen in paniek raakten “want hun telefoon was weg” – gelukkig werd hij altijd weer gevonden,
maar het is toch vervelend. Ook wordt er in de pauzes soms ongevraagd gefilmd. Dat willen wij echt
niet.
Natuurlijk begrijpen we dat u als ouder graag wilt dat uw kind een telefoon bij zich heeft. Onderweg
naar en van school wilt u wellicht contact hebben met elkaar.
Toch zouden we u ter overdenking mee willen geven: is het echt noodzakelijk dat uw kind een telefoon
mee heeft naar school? En als u die vraag uiteindelijk met “JA” beantwoordt, dan willen wij graag dat
de telefoon tijdens de schooldag bij de leerkracht ligt – in de la of in de personeelskamer.
Want in de pauzes heeft uw kind echt geen telefoon nodig.

een interessant onderwerp …
In de media komt steeds meer aandacht voor slaapproblemen bij kinderen. Ook kinderen in de
basisschoolleeftijd kampen meer en meer met slaaptekort. Dat kan verschillende oorzaken hebben
natuurlijk, maar steeds duidelijker wordt de negatieve rol die ‘beeldschermpjes’ hebben op de
hoeveelheid slaap.
Onlangs was er in Eén Vandaag (uitzending 30-11) aandacht voor dit probleem. Goed om eens te
bekijken:
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/415523/Eenvandaag.html
hartelijke groeten,
namens het leerkrachtenteam,
Wim Hoogervorst
PS: Denkt u er even aan dat dinsdag 12 december a.s. de school dicht is? De leerkrachten zijn deze dag
in staking. We zoeken nog een passende invulling, en zullen dit z.s.m. aan u kenbaar maken …

